
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "ВУСО" 

2. Код за ЄДРПОУ 31650052 

3. Місцезнаходження 
03680, мiсто Київ, вулиця Казимира Малевича, 

будинок 31 

4. Міжміський код, телефон та факс 0445003773 0445003773 

5. Електронна поштова адреса vuso@vuso.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

 

7. Вид особливої інформації 

Відомості про прийняття рішення про попереднє 

надання згоди на вчинення значних правочинів 

II. Текст повідомлення 

Схвалити ранiше укладений значний правочин, за яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, а саме: Договiр обов’язкового страхування вiдповiдальностi 

експлуатанта цивiльного повiтряного судна комерцiйної авiацiї за шкоду, заподiяну третiм особам, 

та обов’язкового страхування вiдповiдальностi авiацiйного перевiзника за шкоду, заподiяну 

пасажирам i багажу, вантажу i поштi №3951965 вiд 31.05.2018 мiж Товариством та Товариством з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Анда Ейр» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 40096636) 

предметом якого є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язанi з 

вiдшкодуванням заподiяної ним шкоди третiм особам, пасажирам, багажу, вантажу i поштi, в межах 

страхової суми станом на дату цього рiшення 13 067 908 500,00 грн. (Тринадцять мiльярдiв 

шiстдесят сiм мiльйонiв дев’ятсот вiсiм тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) з усiма змiнами та доповненнями, 

якi узгодженi сторонами протягом дiї договору у встановленому порядку. Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй 6 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi 3 557 

400 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 3 557 400 шт., "проти" 0 шт. 

 

Схвалити ранiше укладений значний правочин, за яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, а саме: Договiр обов’язкового страхування цивiльних повiтряних 

суден №3951966 вiд 31.05.2018 мiж Товариством та Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Анда Ейр» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 40096636) предметом якого є майновi iнтереси 

Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням 

повiтряним судном, в межах страхової суми станом на дату цього рiшення 99 316 104,60 грн. 

(Дев’яносто дев’ять мiльйонiв триста шiстнадцять тисяч сто чотири грн. 60 коп.) з усiма змiнами та 

доповненнями, якi узгодженi сторонами протягом дiї договору у встановленому порядку. Загальна 

кiлькiсть голосуючих акцiй 6 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi 

3 557 400 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 3 557 400 шт., "проти" 0 шт. 

 



Схвалити ранiше укладений значний правочин, за яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, а саме: Договiр обов’язкового страхування вiдповiдальностi 

експлуатанта цивiльного повiтряного судна комерцiйної авiацiї за шкоду, заподiяну третiм особам, 

та обов’язкового страхування вiдповiдальностi авiацiйного перевiзника за шкоду, заподiяну 

пасажирам i багажу, вантажу i поштi №3951901-05-10-00 вiд 30.08.2018 мiж Товариством та 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Авiакомпанiя «Джонiка» (iдентифiкацiйний код 

юридичної особи 40711230) предметом якого є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать 

закону, пов’язанi з вiдшкодуванням заподiяної ним шкоди третiм особам, пасажирам, багажу, 

вантажу i поштi, в межах страхової суми станом на дату цього рiшення 18 275 676 900,00 грн. 

(Вiсiмнадцять мiльярдiв двiстi сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот сiмдесят шiсть тисяч дев’ятсот грн. 

00 коп.) з усiма змiнами та доповненнями, якi узгодженi сторонами протягом дiї договору у 

встановленому порядку. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих 

акцiй, що зареєструвалися для участi 3 557 400 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 

"за" 3 557 400 шт., "проти" 0 шт. 

 

Схвалити ранiше укладений значний правочин, за яким ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що 

є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства, а саме: Договiр обов’язкового страхування цивiльних повiтряних 

суден №3951900-02-10-00/2018 вiд 30.08.2018 мiж Товариством та Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Авiакомпанiя «Джонiка» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 40711230) 

предметом якого є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язанi з 

володiнням, користуванням i розпорядженням повiтряним судном, в межах страхової суми станом на 

дату цього рiшення 281 145 608,50 грн. (Двiстi вiсiмдесят один мiльйон сто сорок п’ять тисяч 

шiстсот вiсiм грн. 50 коп.) з усiма змiнами та доповненнями, якi узгодженi сторонами протягом дiї 

договору у встановленому порядку. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6 000 000 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися 

для участi 3 557 400 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 3 557 400 шт., "проти" 0 

шт. 

 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади       Артюхов Андрiй Вiкторович 

Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
03.12.2018 

(дата) 
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